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REGULATOR NAPIĘCIA DC HYBRYDOWEGO ENERGETYCZNEGO 
FILTRU AKTYWNEGO  

Streszczenie. W artykule przedstawiono model regulatora napięcia udc w obwodzie 
przekształtnika trójfazowego hybrydowego energetycznego filtru aktywnego (HEFA). 
Jako przykład posłużył układ hybrydowy w konfiguracji z filtrem pasywnym jednej 
harmonicznej sterowany z wykorzystaniem przekształcenia Parka.  Wyprowadzony 
model pozwolił na dobór optymalnych parametrów regulatora proporcjonalno-
całkującego (PI) zastosowanego w obwodzie sterowania napięcia DC. W artykule 
przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających słuszność 
przeprowadzonej analizy.  

Słowa kluczowe: energetyczny filtr aktywny, wyższe harmoniczne, regulacja napięcia 

DC BUS VOLTAGE CONTROLLER IN HYBRID ACTIVE POWER FILTER  

Summary. The model of  dc bus voltage controller used in inverter of hybrid power 
filter has been presented in the paper. The hybrid filter with single tuned passive filter 
controlled with Park transformation has been considered as an example. The derived 
model allowed the selection of optimal parameters of proportional-integral controller 
applied in dc voltage control circuit. Experimental results which confirmed the validity of 
the analysis have also been presented in the paper. 

Keywords: active power filter, higher harmonics, voltage controller 

1. WSTĘP 

Jednym ze sposobów filtracji wyższych harmonicznych w trójfazowych sieciach zasi-
lających jest zastosowanie energetycznych filtrów aktywnych. Układy te włączane równo-
legle do sieci pomiędzy nieliniowy odbiornik a źródło dostarczają dodatkowe prądy 
kompensujące odkształcenie prądu odbiornika. W efekcie prąd pobierany ze źródła ma kształt 
sinusoidalny. W konfiguracji równoległej najczęściej stosuje się dwa rodzaje filtrów: energe-
tyczny filtr aktywny (EFA) oraz hybrydowy energetyczny filtr aktywny (HEFA). W obu 
przypadkach w najczęściej stosowanych konfiguracjach elementem wykonawczym jest 
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falownik napięcia, którego strona DC zasilana jest z kondensatora Cdc. Napięcie na 
kondensatorze ustalane jest na poziomie zależnym od wybranej konfiguracji i parametrów 
sieci zasilającej.  Niezależnie od sposobu sterowania oraz wyznaczania sygnałów 
wzorcowych przekształtnika zachodzi konieczność stabilizacji założonego poziomu napięcia 
DC. W układach sterowania stosuje się więc odpowiednie regulatory odpowiadające za 
regulację napięcia udc. 

2.  UKŁAD HEFA Z FILTREM PASYWNYM JEDNEJ HARMONICZNEJ 

Układy hybrydowe stanowią połączenie energetycznych filtrów aktywnych  
z rezonansowymi filtrami pasywnymi. Połączenie to pozwala na wykorzystanie zalet obu 
rozwiązań, najczęściej poprzez polepszenie właściwości filtrujących w stosunku do filtrów 
pasywnych oraz obniżenie wymaganej mocy pozornej części aktywnej [1-6]. W zależności od 
sposobu połączenia oraz zastosowanych układów filtry hybrydowe stosuje się do redukcji 
wyższych harmonicznych prądów i napięć oraz kompensacji mocy biernej podstawowej 
harmonicznej. Jedną z możliwych konfiguracji układu hybrydowego jest szeregowe 
połączenie równoległego filtru pasywnego z równoległym filtrem aktywnym (rys. 1). W tym 
przypadku dodatkowo zastosowano konfigurację ze zredukowaną do filtru 7 harmonicznej 
częścią pasywną [1,3,4,6].  
 

 
 

Rys. 1. Schemat rozpatrywanego układu hybrydowego 
Fig. 1. The analyzed hybrid active power filter 
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Schemat algorytmu sterowania rozpatrywanego układu przedstawiono na rys. 2. W celu 
wyznaczenia wyższych harmonicznych prądu zastosowano w tym przypadku przekształcenie 
do współrzędnych wirujących d-q (przekształcenie Parka). Górna gałąź przedstawionego 
algorytmu sterowania odpowiada za wyznaczenie wyższych harmonicznych prądów sieci, 
podobnie jak w przypadku standardowego sterowania omawianej konfiguracji filtru 
hybrydowego [3,5,6]. Dolna gałąź ma za zadanie wyznaczenie napięcia na wyjściu filtru 
niezbędnego do redukcji wybranej harmonicznej prądu (5 w tym przypadku). W celu 
całkowitej redukcji innych wybranych harmonicznych (np. 11, 13) należy dołączyć kolejne 
gałęzie do dolnej gałęzi algorytmu. Wyznaczone napięcia v1,2,3(ref) stanowią podstawę do 
określenia sygnałów sterowania tranzystorami układu. 

 

 
 
Rys. 2. Schemat algorytmu sterowania 
Fig. 2. Diagram of control algorithm  

3.  REGULACJA NAPIĘCIA udc  

W układzie rzeczywistym hybrydowego energetycznego filtru aktywnego jedynym 
źródłem energii dla układu wykonawczego, tj. przekształtnika jest kondensator naładowany 
do odpowiedniego napięcia (w konfiguracji z falownikiem napięcia). Istotnym zagadnieniem 
staje się zatem utrzymywanie zadanego poziomu napięcia na okładkach kondensatora Cdc. 
W przypadku równoległego układu hybrydowego o połączeniu szeregowym układu EFA 
z filtrem pasywnym, przez przekształtnik przepływają prądy podstawowej harmonicznej 
przesunięte o 90º w stosunku do napięć fazowych. Wynika to z faktu, że dla częstotliwości 
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podstawowej harmonicznej filtr pasywny ma charakter pojemnościowy (można pominąć 
wpływ rezystancji). Regulacja napięcia na kondensatorze Cdc związana jest z przepływem 
energii pomiędzy siecią a kondensatorem. W zależności od kierunku przepływu energii, 
napięcie na kondensatorze rośnie lub maleje. Przepływ energii związany jest z kolei z mocą 
czynną na wyjściu przekształtnika. Należy więc wygenerować na wyjściu falownika napięcia 
o częstotliwości podstawowej harmonicznej i przesunięciu fazowym zgodnym (lub 
przeciwnym, gdy istnieje potrzeba obniżenia napięcia udc) z przesunięciem prądów płynących 
przez przekształtnik. Na rysunku 2 pokazano schemat blokowy algorytmu sterowania 
zawierający regulator napięcia udc. Zastosowano tutaj regulator proporcjonalno-całkujący 
(PI), którego sygnał wyjściowy sumowany jest ze składową zmienną prądu odbiornika w osi 

q układu d-q tj. Lq(1)
~i . Zakładając stosunkowo wolne zmiany w odniesieniu do częstotliwości 

podstawowej na wyjściu regulatora, składnik ten, po odwrotnym przekształceniu Parka, 
spowoduje wygenerowanie na wyjściu składowych o częstotliwości podstawowej 
harmonicznej, przesuniętych o 90º w stosunku do napięć fazowych. W sytuacji, gdy sygnał 
wyjściowy z regulatora będzie miał znak ujemny, przesunięcie fazowe napięć wyjściowych w 
stosunku do napięć fazowych wyniesie 270º, czyli 180º w odniesieniu podstawowej 
harmonicznej prądów falownika.  

Sygnałem odpowiedzialnym za regulację napięcia na kondensatorze jest składnik stały 
(wolnozmienny) w osi q współrzędnych wirujących, konieczne jest więc zapewnienie 
synchronizacji sygnałów referencyjnych z napięciami fazowymi. W tym przypadku założono, 
że sygnał cos(ω1t) będzie synchroniczny z napięciem pierwszej fazy uS1. W sytuacji gdy 
powstanie przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałem cos(ω1t) i napięciem uS1, generowane 
składniki napięć v1,2,3(ref) o częstotliwości podstawowej harmonicznej nie będą przesunięte  
o założone 90º lub 270º w stosunku do napięć fazowych. Spowoduje to niepotrzebne 
obciążanie przekształtnika mocą bierną podstawowej harmonicznej, a w skrajnym wypadku, 
niepoprawne działanie układu regulacji napięcia udc.  
 

 
 

Rys. 3. Model układu regulacji napięcia udc 
Fig. 3. Model of udc voltage control circuit 

 
Dobór parametrów regulatora PI przeprowadzić można opierając się na modelu przedsta-
wionym na rysunku 3. Transmitancja operatorowa przedstawionego układu wynosi: 
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KP – wzmocnienie regulatora PI, 
TI – czas zdwojenia regulatora PI, 
|IF| – wartość skuteczna prądu filtru pasywnego dla podstawowej harmonicznej, 
Cdc – pojemność kondensatora,  
Udc(ref) – wartość zadana napięcia na kondensatorze. 

 
Przy założonym czasie zdwojenia regulatora PI możliwe jest policzenie jego wzmocnienia 
krytycznego, czyli maksymalnego wzmocnienia, dla którego nie wystąpią oscylacje na 
wyjściu regulatora napięcia udc. W przypadku układu opisanego zależnością (1) wartość 
krytyczną wzmocnienia KP można określić na podstawie zależności: 
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gdzie: ξ – współczynnik tłumienia. 
 
W realizacjach praktycznych zakłada się czas zdwojenia rzędu okresu podstawowej 
harmonicznej [4, 5]. Na rysunku 4 pokazano przykładowe odpowiedzi na skok jednostkowy 
dla modelu regulatora napięcia udc przy różnych wartościach czasu zdwojenia i maksymalnym 
dla tych czasów wzmocnieniem. 
 

 
 
Rys. 4. Odpowiedzi na skok regulatora napięcia udc przy różnych parametrach regulatora PI 
Fig. 4. Step responses of udc voltage regulator with different parameters of the PI controller 
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4. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH  

Regulator napięcia DC hybrydowego energetycznego filtru aktywnego w stanie 
ustalonym kompensuje jedynie straty mocy czynnej w układzie (pobieranej z obwodu DC). 
Dlatego też jego działanie jest najbardziej widoczne przy stanach przejściowych i podczas 
uruchamiania układu. Na rys. 5 pokazano przykładowe wyniki badań laboratoryjnych 
zarejestrowanych podczas rozruchu układu HEFA. Oba pokazane przypadki potwierdzają 
prawidłowe zachowanie regulatora.  

 

a) 

 
b) 

 
 
Rys. 5. Wyniki laboratoryjne: a) TI=40ms KP=0,2 b) TI=32ms KP=0,2 
Fig. 5. Experimental results: a) TI=40ms KP=0.2 b) TI=32ms KP=0.2 
 

Kolejne wyniki, zaprezentowane na  rys. 5, dotyczą przypadku skokowej zmiany 
obciążenia. Na przedstawionych przebiegach prądów źródła można zauważyć stan 
przejściowy, w którym układ HEFA pracuje nieprawidłowo. Stan ten trwa około 20 ms. 
Wskutek skokowej zmiany obciążenia następuje stan przejściowy w filtrach sygnałowych, co 
powoduje spadek napięcia na kondensatorze Cdc (około 4 V). Na zmianę napięcia reaguje 
regulator PI, który powoduje pojawienie się składowej podstawowej harmonicznej  
w generowanym napięciu. 
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Rys. 6. Przykładowe przebiegi (dwa przypadki) prądów źródła iS1,2,3 podczas skokowej zmiany 
obciążenia oraz przebiegi prądu obciążenia iL1, prądu źródła iS1, generowanego napięcia v oraz 
napięcia udc przy takiej samej zmianie obciążenia 

Fig. 6. Example waveforms (two cases) of iS1,2,3 source currents during step change of load power and 
waveforms of iL1 load current, iS1 source current, generated voltage v and udc voltage during the 
same change 

5. PODSUMOWANIE 

Pokazana w pracy analiza układu regulacji napięcia DC hybrydowego energetycznego 
filtru aktywnego pozwala na optymalne wyznaczenie parametrów użytego regulatora PI. 
Parametry regulatora zależą od założonych wartości elementów układu, współczynnika 
wzmocnienia K i napięcia referencyjnego Udc(ref). Dlatego też konieczny jest dobór 
parametrów regulatora na etapie projektu układu. Należy wspomnieć, iż regulator napięcia udc 
pełni w analizowanym układzie rolę drugorzędną i dlatego czas zdwojenia TI powinien być 
porównywalny z okresem podstawowej harmonicznej, aby nie wprowadzać dodatkowych 
zniekształceń na wyjściu układu. 
 



88  D. Buła  

 

BIBLIOGRAFIA 
 
1. Buła D.: Hybrydowe energetyczne filtry aktywne. Rozprawa doktorska, Gliwice 2011. 
2. Buła D., Pasko M.: Dynamical properties of hybrid power filter with single tuned passive 

filter. „Przegląd Elektrotechniczny” 2011, nr 1, s. 91-95. 
3. Buła D., Pasko M.: Hybrydowy energetyczny filtr aktywny w układzie z filtrem pasywnym 

dla jednej harmonicznej. „Przegląd Elektrotechniczny” 2011, nr 3, s. 205-210. 
4. Inzunza R., Akagi H.: A 6.6–kV transformerless shunt hybrid active filter for installation 

on a power distribution system. “IEEE Trans. Power Electron”2005, Vol. 20, No. 4,  
p. 893-900. 

5. Tangtheerajaroonwong W., Hatada T., Wada K., Akagi H.: Design and performance of a 
transformerless shunt hybrid filter integrated into a three–phase diode rectifier. “IEEE 
Trans. Power Electron” 2007, vol. 22, no. 5, p. 1882-1889. 

6.  Xiaojie S., Junming Z., Zhaoming Q., Peng F.Z.: The design and research of the Hybrid 
Active Power Filters. “IEEE 12th Workshop on COMPEL” 2010, p. 1-6. 

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Marian Pasko 
Wpłynęło do Redakcji dnia 12 listopada 2012 r. 
 
 
Dr inż. Dawid BUŁA 

Politechnika Śląska 
Instytut Elektrotechniki i Informatyki 
ul. Akademicka 10 
44-100 Gliwice 
 
Tel. (032) 237 10 18; e-mail: Dawid.Bula@polsl.pl 


